Seznam pomůcek pro 5.B
Sešity:
č. 523 – 15x
č. 520 – 2x
č. 424 – 3x
č.644 (notýsek) – 1x
notový – 1x
Pomůcky:
penál:
 tuhé lepidlo Kores
 lihový popisovač černý
 zvýrazňovač - 2x (žlutý + libovolná barva)
 pastelky základní (6 barev: žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá, černá)
 tužky: č.1 (2x), č.2 (2x), č.3 (1x)
 ořezávátko
 kružítko + zásobník s náhradními tuhami (č.3)
 nůžky
 vhodná psací potřeba (pero) – 2x
pravítka:
 trojúhelníkové pravítko s ryskou – 1x
 libovolné pravítko
papírová podložka linkovaná do sešitu č. 420 – 2x
obaly:
 na sešity
 na všechny učebnice (možno vytvořit z papíru)
fólie do pořadače A4
plastová obálka A4
tělesná výchova:
 látková taška nebo velký látkový pytel
 vhodný cvičební úbor (varianta do tělocvičny i ven)
 vhodná sportovní obuv (varianta do tělocvičny – bílá podrážka!!! i ven)
 švihadlo
 míček
výtvarná výchova a pracovní činnosti:
 plastový box nebo kufřík vložený do igelitové tašky
 kolíček na prádlo – 2x
 pracovní oděv
 podložka na modelování
 modelína
 sada barevných papírů
 voskové pastely
 pastelky nebo progressy
 fixy
 vodové barvy
 temperové barvy
 kulatý štětec (tenký a č.8)
 plochý štětec (č.12, 14)
 hadřík na práci s barvou
 tuš – černá
 špejle
 lepidla: klovatina, Herkules, tuhé lepidlo (např. Kores)
 noviny (podložka na stůl)
 čtvrtky: formát A4 – 20ks, formát A3 – 10ks
vhodné přezůvky do školní budovy (s podrážkou, která nešpiní – nejlépe bílá)

Seznam pomůcek pro 5.A
Sešity:
č. 523 – 10x
č. 520 – 4x
č. 424 – 1x
č.644 (notýsek) – 1x
notový – 1x
Pomůcky:
penál:
 tuhé lepidlo Kores
 lihový popisovač černý
 zvýrazňovač - 2x (žlutý + libovolná barva)
 pastelky základní (6 barev: žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá, černá)
 tužky: č.1 (2x), č.2 (2x), č.3 (1x)
 ořezávátko
 kružítko + zásobník s náhradními tuhami (č.3)
 nůžky
 vhodná psací potřeba (pero) – 2x
pravítka:
 trojúhelníkové pravítko s ryskou – 1x
 libovolné pravítko
papírová podložka linkovaná do sešitu č. 420 – 2x
obaly:
 na sešity
 na žákovskou knížku
 na všechny učebnice (možno vytvořit z papíru)
lepící štítky (jmenovky asi 50x25)
tělesná výchova:
 látková taška nebo velký látkový pytel
 vhodný cvičební úbor (varianta do tělocvičny i ven)
 vhodná sportovní obuv (varianta do tělocvičny – bílá podrážka!!! i ven)
 švihadlo
 míček
výtvarná výchova a pracovní činnosti:
 plastový box nebo kufřík vložený do igelitové tašky
 kolíček na prádlo – 2x
 pracovní oděv
 podložka na modelování
 modelína
 sada barevných papírů
 voskové pastely
 pastelky nebo progressy
 fixy
 vodové barvy
 temperové barvy
 kulatý štětec (tenký a č.8)
 plochý štětec (č.12, 14)
 hadřík na práci s barvou
 tuš – černá
 špejle
 lepidla: klovatina, Herkules, tuhé lepidlo (např. Kores)
 noviny (podložka na stůl)
 čtvrtky: formát A4 – 20ks, formát A3 – 10ks
vhodné přezůvky do školní budovy (s podrážkou, která nešpiní – nejlépe bílá)

